
ACTA DE LA SESSIÓ 
 
Acta del Ple  de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 
 
Núm de la sessió:  2019/17 (Legislatura 2019-2023) 
Caràcter de la sessió:  Extraordinària i urgent 
Convocatòria:   15 d’octubre de 2019 
Data:    16 d’octubre  de 2019 
Horari:    12:25 h. – 12:45 h. 
Lloc:    Casa de Cultura "Agustí Sardà" 
 
  
Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP 
 
Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP 
Enrique López González, regidor PSC-CP 
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP 
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP 
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP 
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP 
 
 
Vicente Pérez Mula, regidor IMM 
 
 
Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts  
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts 
Quique Moreno Herrero, regidor Junts 
 
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM 
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM 
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM 
 
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+ 
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+ 
 
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs 
 
 
Xavier Tardiu Bonet, Secretari  
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
 



Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la 
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica: 
 
 
1. Aprovar la urgència de la sessió plenària extraordinària urgent 
 
Sr. Alcalde:Si us sembla bé, el següent està convocat a dos quarts, ho convocaríem, 
començaríem ja. Sí? Us sembla bé? [Inaudible 00:10] Ahora voy. Sí? Començaríem, doncs, el 
següent ple. També hem d’aprovar la urgència, en aquest cas. Vots en contra? Abstencions? 
Quedaria aprovada la urgència.  

Prèviament, d’acord amb allò que preveu l’article 83 del Reial Decret 2568/1986, pel que 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, se sotmet a 
votació la declaració d’urgència de l’acord següent. S’aprova la declaració d’urgència per 
unanimitat dels membres assistents que representa  la majoria favorable del nombre legal de 
membres de la Corporació. 

 
2. Secretaria. Expedient 12558/2019. Moció presentada pel grup municipal PSC-
CP a favor del retorn al diàleg polític i l'entesa dins el marc legal de l'Estatut i la 
Constitució. 
 
Sr. Alcalde: I el punt és moció presentada pel grup del PSC a favor del retorn del diàleg polític, 
l'entesa dins el marc legal de l'Estatut i la Constitució. Passo la paraula al portaveu del grup. 
 
Sr. López: Bon dia a tothom. Passaria a llegir la moció que presenta el grup municipal. El judici 
i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut recentment són producte del fracàs de la 
política. Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació [Inaudible 01:00]. La 
sentència ha d’esdevenir un punt d’inflexió necessari per obrir una nova etapa de retorn a la 
legalitat i a les institucions. Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de vetllar 
pels drets i els deures del conjunt de la ciutadania per això és la nostra obligació cercar una 
sortida pactada, un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins de la llei, com a 
elements bàsics per a la convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat civil que 
sempre ens han definit com a país. Una mostra d’això són els acords i els pactes transversals 
entre formacions polítiques diferents en molts dels nostres governs municipals i 
supramunicipals, que han possibilitat, durant molts anys, l’entesa i el treball conjunt en favor de 
la ciutadania. Per tot l’esmentat, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al ple de l’ajuntament de Mont-roig del Camp l’adopció dels següents acords. Punt 
número u, vivim en un estat de dret amb separació de poders i l’actuació del poder judicial es 
desenvolupa dins del respecte als drets i llibertats emparats en la Constitució, amb les 
màximes garanties i total transparència, tal i com ha reconegut en relació al judici i ha recordat 
també l’associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. Dos, acatem la sentència i 
defensem el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del respecte a la 
legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la nostra llibertat enfront de 
l’arbitrarietat del poder. Punt número tres, totes les sentències són opinables i el nostre estat de 
dret empara la llibertat d’expressió i els drets de reunió i manifestació d’aquestes opinions, 



sempre i quan es produeixin amb civisme, tolerància i respecte. Quatre, rebutgem qualsevol 
intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el caràcter representatiu de les 
institucions que han de representar al conjunt de la ciutadania. Punt número cinc, cridem a la 
calma i la serenor ciutadanes, també entre les entitats i moviments, per assolir una situació de 
consens i de suma a la que han de sentir-se cridades totes les forces polítiques democràtiques 
representades al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles. Punt número sis, vetllarem 
per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del nostre municipi i la neutralitat 
del nostre ajuntament. Punt número set, demanem a les institucions del país i del conjunt de 
l’Estat retornar a la política per cercar solucions a un problema que és de naturalesa 
eminentment política. Punt número vuit, garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc 
institucional, fins que no hi hagi el necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes 
i les majories establertes. Punt número nou, traslladar aquests acords al Parlament, al Congrés 
i Diputades, Senat, als Governs de la Generalitat i l’Estat, a les entitats municipalistes 
catalanes, a les principals entitats cívico-polítiques catalanes i a les entitats veïnals del nostre 
municipi. 
 
Sr. Alcalde: Moltes gràcies. Passarem al torn de paraules. No? Per part de Ciudadanos? No? 
Per part del grup de...?  
 
Sr. Pellicer: Jo ho he dit abans. Les sentències no crec que serveixin de gaire cosa i crec que 
amb el diàleg, evidentment, s’ha de resoldre aquest tema dialogant, per tant, votaré a favor 
d’aquesta proposta perquè realment es dialogui. Ja sé que aprovarem una moció o la 
rebutjarem i no servirà de gaire perquè ja ens ho va dir un dia el Sr. Secretari que aquí no 
acaba això de funcionar però jo sí que demanaria als representants aquí del Partit Socialista 
que avui sembla ser que estiguin al govern i a lo millor hi estaran, que realment dialoguin, 
perquè viure en aquesta situació en què estem uns en una banda, els altres en una altra, amb 
aquell no m’hi parlo, avui per què has dit això, ho trobo malament... Escolta, ja fa massa temps 
que hi som aquí, és a dir, i, si no, escolta, que pleguin, que se’n vagin cap a casa i que en 
vinguin uns altres que en sabran més potser d’enraonar i de parlar i d’entendre’ns però el que 
no pot ser és seguir vivint d’aquesta manera, per lo tant, hi votaré a favor.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies, Sr. Pellicer. No? Per part del grup d’Esquerra, volen fer ús de la paraula? 
 
Sr. Vilajosana: Sí, en primer lloc, vull agrair al meu grup que m’hagi permès d’intervenir en 
aquest ple per diversos motius i, algun d’ells, de caire personal. Miri, la seva moció, la moció 
que han presentat vostès té molts apartats que jo, i aquí parlo a títol personal, i suposo que 
qualsevol demòcrata podríem subscriure perfectament però la part més rellevant, la que hauria 
de tenir substància, no hi és, és inexistent, hi ha paraules (drets, llibertats, llei, democràcia, 
legitimitat, calma, serenor, consens, convivència, pluralisme, retorn a la política) però són 
paraules, només són paraules això, són paraules buides mentre persones honestes, decents i 
pacífiques segueixen en presó, en una presó indigna, ho vesteixin de la legalitat que ho 
vesteixin. I és aquí on vull expressar-vos la meva profunda decepció. Entenc perfectament que 
és una moció de partit en l’elaboració de la qual vostès no han intervingut de forma directa però 
jo esperava de vostès, de la gent del PSC, de gent que em consta que comparteixo els valors 
de la democràcia i el progressisme, n’esperava una mica més, al menys, una mica més del 
partit del que he format part més de 25 anys i que en el seu dia va ser de Pallach, de Reventós, 
de Lluch i de Maragall. Esperava, sobretot, una cosa, empatia, empatia amb homes i dones 



dignes que s’enfronten a una llarga privació de llibertat, empatia amb les seves famílies, 
empatia amb els seus companys. En la seva moció aquesta empatia no hi és. Quan el poder 
comet un abús exigeix a les víctimes que conservin la calma. Mirin, el meu pare tenia 81 anys a 
l’1 d’octubre del 2017, el meu pare ha treballat 45 en unes mines, ha participat en la fundació 
de CCOO i en les vagues mineres dels anys 60 i 70 quan la Guàrdia Civil reprimia les 
mobilitzacions obreres amb bestialitat i acarnissament, unes vagues, per cert, que la llei, la llei 
prohibia i era la llei. El meu pare va anar a votar a l’1 d’octubre i volia votar “no” perquè ell creu 
que Catalunya ha de seguir formant part d’Espanya fins que un mal nascut li va clavar un cop 
de porra a les cames. Llavors, va canviar la seva intenció de vot. Em provoca un dol enorme 
veure com vostès, amb qui comparteixo els valors del socialisme democràtic, no són capaços 
de tenir empatia amb les víctimes d’una presó injusta i estic segur que vostès, en el seu fur 
intern, ho saben això i crec que no tenen empatia perquè tampoc la van tenir amb les víctimes 
de la violència policial contra persones com el meu pare que només exercien pacíficament un 
dret legítim. Em sap molt greu, de veritat. 
 
Sr. Alcalde: Per part del grup de Junts? 
 
Sra. Bargalló: Sí, bé, voldríem motivar el sentit del nostre vot tot i que algunes de les coses que 
direm seran reiteratives perquè ja les hem exposat aquí. El grup de Junts per Mont-roig Miami 
estem d’acord, senyors regidors, en què la sentència del Tribunal Suprem que jutja els nostres 
líders empresonats és un fracàs de la política. Considerem que rere d’aquesta sentència, la 
separació de poders d’Espanya és més que dubtosa ja que el poder judicial s’ha posat a les 
mans del poder polític per a fer complir les aspiracions d’aquest, bàsicament consistents en 
arrabassar la dels catalans, no ja d’aconseguir la independència de Catalunya sinó simplement 
de sol·licitar el dret a decidir si aquesta independència és volguda per una majoria dels 
catalans, o sigui, per exercir un dels pilars bàsics de la democràcia, el dret a votar. Així mateix 
ho ha manifestat l’alt comissionat de l’ONU en un informe sobre el judici i en el que es 
manifesta una molt possible falta d’imparcialitat i d’independència del Tribunal. Entenem que 
potser, des d’un punt de vista subjectiu, el punt de vista d’uns jutges propers al poder polític 
que han interpretat la llei d’una forma excessivament àmplia, desproporcionada i abusiva 
forçant uns fets i unes situacions perquè aquests puguin aparèixer com a fets il·legals, des 
d’aquest punt de vista potser podem dir que amb la sentència s’ha fet complir la legalitat. Una 
altra cosa molt diferent per a nosaltres és impartir justícia, això sí que creiem que no s’ha fet. 
Fer justícia és quelcom que s’aplica a partir de la interpretació d’unes normes, de valorar de 
forma proporcional uns fets, de tenir en compte unes proves reals sense afegir criteris de valors 
subjectius i de tenir en compte un context, unes condicions i un resultat d’uns actes. Això no 
s’ha fet en aquest judici, no podem pas acceptar aquesta sentència. Recordem, per exemple, 
que els grans canvis produïts en la història sovint s’han envoltat de violència i de 
desobediència, la superació de l’Apartheid, la consecució del dret de la dona a votar i altres 
lleis injustes que ja han estat superades. Els catalans i els nostres polítics i els nostres líders 
sempre hem intentat aspirar a aconseguir el dret a votar de forma pacífica i de forma 
consensuada. En aquest judici creiem que s’han tergiversat uns fets per aconseguir doblegar-
los i ajustar-los a uns fets definits com a reprovables: la malversació i la sedició. Intentem 
interpretar la sentència, allí es parla de la malversació d’una manera increïble, per una banda 
es manifesta que no hi va haver pagaments i per l’altra es dona per provada que hi ha hagut 
malversació. És una sentència que no pot justificar de cap manera els tumults perquè tots 
sabem que no van existir, tots vam viure aquelles jornades i sabem que les màximes de la no 



violència i la manifestació pacífica estaven a les intencions de tots. La sentència, finalment, 
manifesta que no es jutja la intenció dels acusats de vincular els fets de manera directa a 
l’establiment d’una república, tal com el Parlament de Catalunya va reflexar en les lleis 19 i 20 
del 2017 sinó que el que es pretenia era instar a l’estat espanyol a negociar amb la Generalitat 
la forma o les condicions per poder començar a parlar de l’aspiració de molts catalans a la 
independència. Per tant, senyors, creiem que no podem acceptar ni estar d’acord amb una 
sentència que considera sedició el recurs d’un poble a demanar simplement l’exercici ple de la 
democràcia. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Algun grup o algú vol fer ús de la paraula? Sí? 
 
Sr. López: Jo seré molt breu. Quan parla de l’empatia, sàpiga vostè que aquest grup s’ha 
posicionat en contra de la presó dels acusats en aquest ple, aquí, no en un altre lloc. Quan 
parla de fur intern perquè hi ha una falta d’empatia per les víctimes contra l’actuació policial, 
sàpiga també que jo personalment vaig trucar a totes les víctimes i els vam oferir un 
assessorament jurídic des de l’ajuntament. Quan parla de manca de...el diàleg, que no s’acaba 
d’entendre bé, sap vostè que Miquel Iceta va intentar reunir a l’expresident de la Generalitat i 
l’anterior president del govern [Inaudible 13:32] i, fins i tot, es va oferir per acompanyar-lo al 
Senat. Finalment, no es va poder produir però vostè sap com jo que Miquel Iceta es va deixar 
la pell per intentar acostar posicions i evitar un conflicte que es veia venir abans que es 
produís. Ho hem fet, tenim el mateix discurs, abans, durant i després de la sentència. 
Malauradament, s’ha produït el que s’ha produït i no és que ens agradi però hem d’acatar les 
lleis sinó això seria un caos. 
 
Sr. Alcalde: Gràcies. Alguna intervenció més? Si no hi ha més intervencions, passaríem, doncs, 
a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Sr. Secretari, perdó, pensava que 
estava recomptant. 
 
Sr. Secretari: Vuit vots a favor, dues abstencions... 
 
Sr. Alcalde: Tres, tres abstencions. 
 
Sr. Secretari: No les he comptabilitzat bé. 
 
Sr. Alcalde: Crec que són vuit vots a favor, tres abstencions i set vots en contra. [Inaudible 
15:25] 
 
Sr. Secretari: Podrien repetir les abstencions? 
 
Sr. Alcalde: Votem de nou. Vots en contra? 
 
Sr. Secretari: Quatre, cinc, sis vots en contra. 
 
Sr. Alcalde: Abstencions? 
 
Sr. Secretari: Perdó, tres abstencions. 
 



Sr. Alcalde: Vuit, tres i sis, correcte? 
 
Sr. Secretari: Sí. 
 
Sr. Alcalde: Quedaria, doncs, aprovada la moció. I, si els sembla bé, tot i que el següent ple era 
a la una, també el faríem ara. Sí? Per part del grup de Junts? Vale. Deia que, si els sembla bé, 
el ple que teníem a la una el faríem també ara. 

 
El judici i la sentència del Tribunal Suprem que hem conegut avui són producte del fracàs de la 
política. Fa massa temps que Catalunya es troba en una situació d’atzucac. La sentència ha 
d’esdevenir el punt d’inflexió necessari per obrir una nova etapa, de retorn a la legalitat i a les 
institucions. Tots i totes nosaltres, com a representants públics, hem de vetllar pels drets i 
deures del conjunt de la ciutadania. Per això és la nostra obligació cercar una sortida pactada 
assolint un compromís ferm amb la negociació i el diàleg dins la llei, com a elements bàsics per 
a la convivència, alhora que reprenem el consens polític i la unitat civil que sempre ens han 
definit com a país. Una mostra d’això són els acords i pactes transversals entre formacions 
polítiques diferents en molts dels nostres governs municipals i supramunicipals, que han 
possibilitat, durant molts anys, l’entesa i el treball conjunt en favor de la ciutadania.  
 
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al 
Ple de l’Ajuntament, amb 8 vots a favor (grups municipals: PSC-CP; Ferran Pellicer Roca 
(AMM-vx+) i C’s); 6 vots en contra (grups municipals: Junts i ERC-MES-AM) i 3 
abstencions (grups municipals: Cristina Llorens Pardo (PSC-CP); IMM; Elvira Montagud 
Pérez (AMM-VX+) aprova: 
 
Vivim en un Estat de dret amb separació de poders, i l’actuació del poder judicial es 
desenvolupa des del respecte als drets i llibertats emparats per la Constitució, amb les 
màximes garanties i total transparència. Tal i com ha reconegut, en relació al judici, i ha 
recordat també l’associació de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. 
 
Acatem la sentència i defensem el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des 
del respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que garanteix la nostra 
llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder. 
 
Totes les sentències són opinables, i el nostre Estat de Dret empara la llibertat d’expressió i els 
drets de reunió i manifestació d’aquestes opinions, sempre i quan es produeixin amb civisme, 
tolerància i respecte. 
 
Rebutgem qualsevol intent d’enfrontar la legitimitat de les resolucions judicials amb el caràcter 
representatiu de les institucions, que han de representar al conjunt de la ciutadania.  
 
Cridem a la calma i serenor ciutadanes -també entre les entitats i moviments-  per assolir una 
situació de consens i de suma, a la que han de sentir-se cridades totes les forces polítiques 
democràtiques representades al Parlament de Catalunya i a les Corts espanyoles. 
 
Vetllarem per assegurar la convivència i el pluralisme en l’espai públic del nostre municipi i la 
neutralitat del nostre ajuntament. 
 
Demanem a les institucions del país i del conjunt de l’Estat retornar a la política per cercar 
solucions a un problema que és de naturalesa eminentment política. 
 



Garantirem el respecte a la legalitat i a l’actual marc institucional, fins que no hi hagi el 
necessari consens per reformar-lo a través dels mecanismes i les majories establerts.   
Traslladarem aquests acords al Parlament, al Congrés dels i les Diputades, al Senat, als 
Governs de la Generalitat i de l’Estat, a les entitats municipalistes catalanes, a les principals 
entitats cívic-polítiques catalanes, i a les entitats veïnals del nostre municipi. 

 
El president aixeca la sessió, de la qual  cosa, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Fran Morancho López                                                           Xavier Tardiu Bonet 
Alcalde                                                                                 Secretari  
 
16 d’octubre de 2019 
 


